
Kalender – forårssæsonen 2011 

 
 

Torsdag 

 6. Januar 

 

Kl. 19.00 – 21.30 

 

Første møde i foråret 2011 

Klubaften: 

Er du gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det op i 

aften, så du evt. kan få hjælp af andre. 

Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med, så du kan 

drøfte det med andre i en mindre gruppe. 

 

13. Januar 
 

Kl. 10.00 – 12.30 

Hvad er der af spændende ting i kalenderen her i foråret? 

 

Generalforsamlingen den 20. januar 

 

Arne Ole: Min mors erindringer om mødet med København 

 

Indlæg: Wilfred Lykke 

Læsning af gotiske skrifter 

 

20. Januar 

 

Kl. 19.00 – 21.30 

 

Generalforsamling 

 

Ordinær generalforsamling 

i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Taastrup  

27. Januar 

 

Kl. 10.00 – 12.30 

1807 – Hvordan var det for borgerne da englænderne 

bombarderede København 
 

Indlæg ved Ulla Mortensen 

Læsning af gotiske skrifter 

 3. Februar 

 

Kl. 19.00 – 21.30 

Arkivar Jørgen Mikkelsen vil fortælle om 
 

De kommunale arkivalier 

 

 

10. Februar 

 

Kl. 10.00 – 12.30 

Slægtsbøger – hvordan gør man. Medlemmerne fortæller om 

deres erfaringer . 

 

Indlæg ved Else Bonin 

Læsning af gotiske skrifter 

17. Februar 

 

Kl. 19.00 – 21.30 

Klubaften: 

Er du gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det op i 

aften, så du evt. kan få hjælp af andre. 



Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med, så du kan 

drøfte det med andre i en mindre gruppe. 
 

24. Februar 

 

Kl. 10.00 – 12.30 

Ole Søndergaard fortæller om vore boliger gennem flere tusind 

år. 

Indlæg ved Benny Blom-Jensen 

Læsning af gotiske skrifter 

 3. Marts 

 

Kl. 19.00 – 21.30 

Film: Oplevelser fra Nordjylland fra 1910 til i dag, samt 6 min. 

fra St. Croix i starten af 1900 tallet. 

- Desuden kan vi måske nå lidt oversættelsesproblemer og lign. 

 

10. Marts 

 

Kl. 10.00 – 12.30 

Omvisning på Greve Museum – vi mødes der kl. 10.30, eller 

kører fra Medborgerhuset kl. 10.10. 

Udstillingen hedder: Første Verdenskrig og Tunestillingen – 

forsvarsvilje og hverdagsliv. 
Museets adresse er:Bækgårdsvej 9, Greve 
Rundvisningen varer en time, og derefter kan vi se den faste udstilling. Efter 
rundvisningen kan de der har lyst købe en kop kaffe (15 kr.) eller kaffe og kage 
(35 kr.).  
Inden rundvisningen vil cafeen gerne vide, hvor mange der vil købe kage. 
Museet skal lave en udstilling om 1. verdenskrig, og efterlyser ting fra den tid - 
evt. breve fra soldater. 

 

17. Marts 

 

Kl. 19.00 – 21.30 

Lillian Hjorth-Westh fra Bornholms Højskole: 

 

Et causeri om slægtsforskning med erindringer og gode 

historier. 

 

 

24. Marts 

 

Kl. 10.00 – 12.30 

Claus vil fortælle lidt om amtstuearkiver – er det noget vi kan 

bruge 
 

Indlæg ved Inger Wermuth 
 

Læsning af gotiske skrifter 

31. Marts 

 

Kl. 19,00 – 21.30 

Bjarne vil starte med at præsentere os for foreningens nye 

hjemmeside, og hvordan den virker. 

Klubaften:  

Er du gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det op i 

aften, så du evt. kan få hjælp af andre. 

Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med, så du kan 

drøfte det med andre i en mindre gruppe. 

 



 7. April 

 

Kl. 10.00 – 12.30 

Vagn vil fortælle om skilsmisser 

Indlæg ved Jette Johannesen 

 

Læsning af gotiske skrifter 

14. april 

 

Kl. 19.00 – 21.30 

En aften hvor vi kan snakke om forslag til kalenderen i 

efterårssæsonen.  - Måske har nogen noget de gerne vil fortælle 

om. 

Hvad har der været af påskeskikke – Ole sætter gang i snakken 

med sit kendskab til påskeskikke. 
I pausen kan vi drikke kaffe med enten en påskekage eller påskeæg.  

21. April 

 
Skærtorsdag 

26 – 28. April 
 

Der afholdes en ekskursion til Landsarkivet i Viborg  

 

28. April 

Kl. 19.00 – 21.30 

Klubaften – sidste chance for hjælp inden ferien. 

Er du gået i stå med noget, eller i tvivl om noget, så tag det op i 

aften, så du evt. kan få hjælp af andre. 

Tag dine egne gotiske oversættelsesproblemer med, så du kan 

drøfte det med andre i en mindre gruppe. 
 

 5. Maj 

 

Kl. 10.00 – 12.30 

Sæsonens sidste formiddagsmøde 

Hvordan gik turen til Viborg? 

5. maj 1945 ??? 

Vi slutter med lidt smørrebrød 
 


